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PRAI{ATA PENERJEMAH

I\epatahArab mengatakan: ,,Kama tara tura", lang
l-fberarti "Bjggi*u.u u.du *"-ur , bjgilg
I @niberasatdarise-

buah cerita, bahwa di Mesir, menurut sebuah anekdot, ada
seorang lelakiyang ingin menonjolkan diri dan dikenal oleh
masyarakat dengan menaiki sebuah menara tinggi. Setelah
mencoba berkali-kali, akhimya pada suatu hari ia dapat men-
capai puncak menara itu, lalu berteriak lantang dengan mak_
sud agar ia mandapat perhatian orang-orang yang berlalu
lalang di jalan raya yang terletak tepat di bawah menara itu.

Setelah mereka berkumpul dengan perasaan ingin
mengetahui.,apa yang akan dilakukan oleh lelaki tersebut,
tiba{iba ia berkata dengan bangga: "Lihatlah aku! Akulah
yang paling tinggi! Akulah yang paling hebat! Dimataku kalian
sangat kecil bahkan hampir tidak dapat dilihat!', Dengan se_
rentak mereka menjawab, 'Anda melihat kami kecil, tetapi
kami juga melihat anda kecil, bahkan lebih kecil daripada
kami!" Koma tara tura! Lelaki tersebut tidak menyadariakan
hakekat dirinya sendiri sehingga mempunyai kecenderungan
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untuk melihat orang lain hanya dari sudut kelemahannya
saja. Sementara itu dia juga tidak menyadari bahwa orang

lain melihat kepada dirinya sebagaimana halnya ia melihat
mereka.

Inilah salah satu bentuk sombong yang pada dasarnya

bersumber dari kepedulian seseorang terhadap kelemahan
orang lain tetapi lupa terhadap kelemahan dirinya sendiridan
kecenderungan seseorang untuk menutupi kelemahan di-

rinya sebenarnya mempakan upaya psikologis untuk me-
nanggulangi rasa rendah diri dengan berkonpensasi melalui
cara menonjolkan diri. Dalam hal ini kasus Fir'aun adalah

bukti yang paling nyata, ketika ia diberi kekuasaan justru

membuatnya lupa diri dengan mengidentifikasikan diri de-

ngan kekuasaannya atau mengira bahwa dirinya yang se-

benarnya adalah kekuasaannya yang di matanya tidak ter-

tandingi. Kemudian menantang kekuasaan Allah dengan

membgri instruksi kepada orang kepercayaannya: "Hai
Hamen, buatlah bongunan yong tinggi untukhu supaya ahu

bisa naih sompai pintu-pintu langit untuk menemui Tuhan

MLtso." (Al-Mukmin: 36-37). Sebenarnya kesombongan
Fir' aun justru mengisyaratkan ketidakberdayaannya melihat
kebesaran alam dan keagungan Penciptanya sehingga ia

berkonpensasi dengan bersembunyi di balik keangkuhannya
itu. Maka dapat dibayangkan bagaimana jika seekor
kambing, karena merasa mempunyai tanduk lalu mencoba
menumbukkan sebuah batu besar? Tentu, kambing tersebut

akan dikatakan: "Kasihan, kambing borok yang tidak tahu

diri!"

l0 Tawadhu'& Takabur



Kedudukan tawadhu' yang bertolak belalang dengan
kedudukan takabur, sebagaimana terefleksi pada judul ini,
merupakan garis pembeda antara manusiayang satu dengan
manusia yang lainnya. Oleh karena itu penerjernah berharap
semoga garis pembeda ini akan semakin jelas bagi para
pembaca dan dapat mengambil hikmah dari risalah kecil ini.
Amin.

SMP - SMU ISLAM

P.P. AL-UMM. Ciawi- Bogor.

Juni 1996

Mustolah Maufur MA
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MUKADIMAH

egala puji bagi Allah yang menguasai sekalian
alam. Kami bersaksi bahwa tidak ada sesernbah-
an yang patut disembah selain Allah yang Mahd

Esa yang tidak ada sekutu bagi-Nya dan kami bersaksi bahwa
Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya (Semoga

Allah memberi salam kesejahteraan kepadanya, kep4da
keluarganya, dan para sahabatnya serta para pengikutnya.

Ammaba'du.

Sikap rendah hati (tawadhu') terhadap Allah dan se-

sama manusia, termasuk bagian dari sifat para nabi dan rasul

serta orang-orang mukmin yaitu orang-orang yang mengeta-

hui kebenaran lalu mengikutinya dan mengetahui kesesatan
lalu menghindarinya. Dari sini mereka memetik kebahagiaan

di dunia dan di akhirat.

Sebaliknya, sikap sombong dan congkak adalah
bagian dari sifat orang kafir dan orang musyrik serta orang

ateis yang merasa tidak perlu menyembah kepada Allah dan
merasa lebih tinggi daripada manusiayang lain. Mereka tidak

Tawadhu'&fakabur 13



terpanggil untuk meneladani kebenaran yang dibawa oleh
Rasulullah dan memandang rendah terhadap orang-orang

yang secara konsisten menjalankan ajaran agamaAllah serta

menantang oboritas-Nya yaitu keagungan dan kekuasaan-

Nya. Orang-orang yang bersikap sombong seperti ini akan
dihinakan dan direndahkan oleh Allah dengan ditempatkan
di dalam neraka sebagai balasan yang adil atas sikap dan peri-

laku congkak, merasa dirinya lebih tinggi di hadapan Allah.

Setiap Muslim berkewajiban untuk bersikap tawadhu'
dan menjauhkan diri dafi kesombongan agar Allah meng-
angkatnya secara materiil dan moril di dunia dan akherat
sebab Allah meninggikan derajat orang yang merendahkan
diri. Di sini sikap merendahkan diri ada dua macam: Pertama,

terpuji dan kedua, tercela. Vu"g t"rpuji uauhlt t

Sedangkanyang tercela adalah sikap merendahkan dili yang

disertai dengan maksud untuk mendapatkan kepentingan

duniawiah. Maka, bagi seorang Muslim diharuskan memiliki
sikap tawadhu' yang terpuji ini bukan yang tercela. '/

Tawadhu'yang terpuji inilah yang meninggikan pela-

-

k1-rnya dan menamb-h kemuliaannya. Dan tawadhu' seorang
+

ham-ba terhadap Allah juga ada dua macam; yaitu Pertama
tawadhu' ketika melakukan suatu amal ketaala!,ltdak-Ser-
tai dengan rasl bunggu d""gun u-ulnya itt, m4ainkanjg

an itu masih saneat kecil

'"-jlQg! 3talggya. Dia juga menyadari bahwa Allah-lah yang

dengan kasih sayang-Nya memberikan karunia kepada diri-
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nya sehingga dapat melakukan amalnya itu. Kedua, adalah
tawadhu' seorang_lamba dengan memandang kecil aparawaonu seorang namDa dengan memandanq kecil apa
y@an menyadarikekurang alam

nnya.

Tawadhu' melahirkan keselamatan dan keseiahtera-
ur, diru

v .v@.p
tr fr f."fri-*gdiri"vu.
Dapat dibayangkan bagaimana makhluk yang diciptakan dari
air mani yang hina dan pada akhirnya dikembalikan menjadi
tanah, dalam batas usia antara kelahiran dan kematiannya itu
ia bersikap sombong di hadapan sesama manusia dan di-
tradapan Allah? Padahal tidak ada kebencian yang lebih bu-
ruk yang diakibatkan sikap sombong dan kasih sayang yang
lebih sejati daripada sikap tawadhu'. Maka, seorang Muslim
yang arif yang bersikap tawadhu' menempatkan sesepuh
Muslim sebagai ayahnya, menghormatinya dan merendah-
kan diri dihadapannya; menjadikan Muslim yang lebih muda
sebagai anaknya, menyayanginya dan mengasihinya; menja-
dikan Muslim yang sebaya dengan dirinya sebagai saudara,
memperlakukannya dengan sikap perilaku yang semestinya.

Karena begitu tercela dan hina sikap sombong dan
begitu mulia dan terpuji sikap tawadhu', banyak orang
mengeluh tentang sikap para pemimpin dan para pemikul
tanggung jawab yang sombong serta sikap merendahkan
bawahan mereka. Dari sini penulis terpanggil untuk menulis
risalah kecil ini dengan harapan dapat menjadi pengingat di
antara sesama Muslim mengenai keutamaan sikap tawadhu,
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dan kerendahan sikap takabur di mata Allah yang Maha

Tinggi dan Mulia. Tema pokok ini penulis iadikan judul, de-

ngan mengacu pada firmanAllah dan sabda RasulullahSha/-

Iallahu Alaihi uta Sallam, serta ucapan para ulama.

Semoga Allah memberkahi upaya ini dengan Pem-
berikan bimbingan kepada segenap pembaca dan umat Is-

lam pada umumnya untuk dapat memiliki sikap tawadhu''

Terhadap sesama dan di hadapan Allah. Amin.

Penulis

22 Sya'ban 1410 H.
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RENDAH HATI TERHADAP
ORANG.ORANG MUKMIN
Allah Sabftanahu ua Ta'ala berfirman:

, o o.t?. , . o / o

*'ilt ; :t-4t ji. gA; ob4'L

{r \ o :etr'*Jl}
"Dan rendahkanlah dirimu terhodop orang-orang yong

mengihutimu yaitu orang-orang yang beriman.(Asy-
Syu'ara:215).

Firman-Nya:

J")-3 y.: e'&'k';"'J fi\ ;rlt ri:;
SzzlltO/ o o J t, t. - t.l ,-o 

" 
.lz c ,l? a . - Jti, -1.ieYt 6re Y)t a'9-) (# (,P..^' c.u

{o r :;rrrr} J.f, ,G r"fi
" Hai orang-orang yang berimon, barangsiapa di antara
hamu yang murtad dari agamanya, maho helak Allah
akan mendatangkan suotu kaum yang dicintai oleh
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Allah dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap
lemah lembut terhadop orang mukmin, yang bersikap
k e ra s t erhada p orang- orong h a fir." (Al-Mai dah : 54).

Firman-Nya:

{r t :.rr3!r} f &;iil 'Jl

"Hai menusia, sesungguhnya hami menciptakon. ka-
mu dari seorang laki-lahi don seorang perempuan dan
menjodikan hamu berbangso-bangsa dan bersuhu-
suhu supaya hamu saling ke nal mengenal. Sesungguh-
nya orang yang paling mulio di antara hamu di sr'si

Alloh ialoh orang yang paling bertakwa di antara
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Mengenol." (Al-Hujurat: I3).

Firman-Nya:

(tt
| "Maha ianganlah hamu mengatahan dirimu suci. Dia-l

) nn yang paling mengetahui tentang orang yang ber-l

[_taftua."(An-Najm:32). )
Tawadhu'& Takabur
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Firman-Nya:

o r\ o o .r'o! oa1,,. ...,!,i t ' o i ;.'.
f-4-\-,*' ftPf )Oi -rlrc)l t-->,-,a\ c;)UJ

o / / tct ) t o . o z ) z.'j";S*",5 vj 6; {* gt L trJu
JJ. \'

,,' , . , t 6/ a ;

rr-j.*ir +r.lur iirui ) i::Jr ;rfr ,13"r
o -.t \l'c"' r)

{to-tA:,-rl;)l}
"Don orang-orang yang di atas A'raaf memanggil be'

berapa orang (pemuha-pemuko orang kofir) yong

mereka henal dengan tanda-tanda mereha, mengata-

kan: 'Harta yang kamu kumpulhan don apa yang se-

lalu komu sombongkan itu tidaklah memberi monfaat
kepodamu.' (Orang-orang di atas A'raaf bertanya

kepo4o penghuni neraho). 'ltukah orang-orong yong

homu telah bersumpah bahwa mereha tidok ahan

mendapat rahmat AllahT' Kepada orang-orang muk'

min itu dikotahan: 'Mosuklah kedalam sorga, tidak

ada hekhotaatiran terhadapmu dan tidah pula kamu

bersedih hati'." (Al-A'raf: 48-49)'

Dari 'lyadh bin Himar Rodhiyallahu Anhu berkata:

Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewah-

yukan kepadaku bahwa hend kamu sekalian bersikaP

/tO

Li'*---; ! a #r
)/

.. O .. O _.o +7-:

rendah hati tidak

Tawadhu'&Takabur 19



terhadap yang lainnyqdarr tidak memusuhi antara satu ter-
h:99""g tui".ya." (Shahih Mustim:2865 d-fr"64. r

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahw/ na-
sulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: "Shadaqah
tidak mengurangi harta sediki , Allah menambah ke-

memberi ma'af, trn'ffil
bersikap tawadhu'di Dia pasti meninggikan

Muslim, nomer: 2588):----:-
Disebutkan bahwa maksud dari ungkapan: "Shadaqah

tidak mengurangiharta sedikit pun", adalah bahwaGffiTu
si, harta t sebab yang d

kembali ia dan
menghindarkan,dirinya dari Dari sisi yang
harta yang dishadaqahkan itu, kembali n pahala
pat

Dari Anas Radhiyollahu Anhu bahwa ia pernah lewat
di depan anak-anak, lalu memberi salam kepada mereka dan
berkata: bahwa Rasulullah Shattaltahu Ataihi uta Sallom
melakukan demikian. (Shoh ih B u hhari, juz 1 I /27, dan S hahih
Muslim;2168 dan 15).

Dari Anas pula, ia berkata: "Jika wanita tua (bukan
anak-anak yang beliau lewati), di antara kaum wanita tua
Madinah, wanita itu senantiasa memegang tangan beliau dan
pergi bersama beliau kemana saja yang ia kehendaki. (Sha-
hih Buhhari, juz:10/408 dan 409).

Dari Al-Aswad bin Yazid berkata: 'AisyahRadhiyallahu
Anha ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah

20 Taradhu'& Takabur



Shallallahu Alaihi wo Sallam di rumahnya' Ia menjawab

bahwa beliau mengeriakan pekeriaan keluarganya -yaitu

membantu melayani keluarganya-, apabila datang waktu

shalat, beliau keluar untuk mengeriakan shalat'" (Bukhari

dan Ahmad).

DariAbu Rifa'ah Tamim bin Asad Radhiyollahu Anhu

berkata: -Aku datang mendekat kepada Rasulullah Shal-

IollahuAlaihiwasallampadasaatbeliausedangberkhut.
bah, lalu aku bertanya:'Wahai Rasulullah, seorang asing

datang menanyakan tentang agamanya karena tidak tahu

apaagamanya?LaluRasulullahShollallahuAlaihiusaSallam
mendatangiku dan meninggalkan khutbahnya, kemudian

diberi kursi dan duduk di atasnya. Maka mulailah beliau

mengajarikudariapayangdiajarkanolehAllah.setelahitu
beliau kembali untuk meneruskan khutbahnya hingga sele-

sai."(Shahrh Muslim: 87 6).

Dari Anas Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Sftal-

Iallahu Aloihi wa SaIIom apabila makan beliau meniilat

ketiga iarinya. Anas berkata bahwa Rasulullah bersabda:

"Apibila makanan seseorang diantara kamu terjatuh, maka

hendaklah dibersihkan dan hendaklah ia memakannya, ja-

ngan membiarkannya untuk syetan' Sebab kamu sekalian

tidak mengetahui pada makanan yang mana yang ber-

barokah?" (Muslim: 2A3q.

Al-Khattabi berkata bahwa banyak orang menganggap

bahwa meniilat iari setelah makan itu sesuatu yang buruk'

Mereka lupa bahwa makanan yang menempel pada jari-lari

itu bagian makanan yang telah mereka makan' Jadi bahwa

Tawadhu'&Takabur 2l
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LARANGAN TAKABUR
DAN BERBANGGA
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"Dan komu janganlah be$alan di muha bumi ini de-
ngan sombong, karena sesungguhnya kamu sehali-
koli tidah dopat menembus bumi dan sekali-kati hamu .

tidak akan sampoi setinggi gunung.,,(Al-lsra:31. J
AllahTa'ala berfirman:

, t zz . oi,l a ... ^q- 
).

\->- t' ,_ps\l e ,-;; ); .rS. '!"16';2j \'J
:,jL*;JF ,"r_5 JL_d'lt :;" v ar 3r

R\^
"Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari
manusia koreno sombong dan janganloh kamu ber-
jalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya
Allah tidah menyuhai orang-orang yang sginbong lagi
membanggahan diri." (Luqman: l8). V
NlahTa'alo berfirman:

.t cli. " ,i. '..1 \ o, oi.o ,.,'-.ot.iq.,
+tJ f+Jt d eY (-* d/ JL5 Jy;tr J)

;i-;Jt d:i t*;u;ta ]€rt-'";:r v lrflr o
/ o 'i I t'. ) i 6 , o' / ti^

Erilt'"---:" ! ;1r 31 a; \ [',; ii Jv;t

24 Tawadhu'& Takabur

{vr '"r-at}



"Sesungguhnya Qarun adalah termosuk kaum Musa.

Maka ia berlaku anioya terhadap mereha dan Kami
t e lah me nganugerahkan hepadanya perb e ndaharaan
harto yang hunci-kuncinya sungguh berat dipihul oleh
sejumloh orong yang kuot. Ingatlah ketika houmnya
berhata kepadonya: 'Janganlah hamu terlalu bongga
s e sung guhny o Allah t ida k me ny u ko i ora ng- ora ng y a ng

terlalu mombanggakan diri'." (Al-Qashash: 76).

DariAbdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak
masuk inva te t seberat

" Lalu seorang lelaki bertanya: "Bagai-

rilana jika seseorang menyukai pakaiannya yang bagus dan
alas kakiyang bagus?" Rasulullah Shallallohu Alaihi ua Sol-

/arn menjawab: punggu[nya Allah Maha Indah dan
menyukaikei yang clemrKlan tlclaK termasul( som-

menolak ke-
serta merendahkan manusia. :91,

S :1999).

Dari Salamah bin Al-Akw a' Radhiyaltahu Anhu,bahwa
seorang lelaki makan di hadapan Rasulullah dengan tangan

kirinya, lalu Rasulullah menegurnya dengan bersabda:
"Makanlah dengan tangan kananmu." Ia menjawab: 'Aku
tidak bisa makan dengan tangan kananl" Rasulullah dengan

murka mengatakan: "Pastibisa! Kesombonganlah yang me-
nyatakan tidak bisa !" (Shahih Muslim:2021).

Dari Haritsah bin Wahb Radhiyallahu Anhu berkata:

"Aku mendengar Rasulullah Shal/allahu Alaihi wa Sallam

fawadhu'& Takahur 25



bersabda: "Maukah kamu aku beritahukan tentans ahli nera-
ka? MCfCka adAlah oranq yanq anqkuh dan kasarJang ber-

ilrun GiGilflt. aun vang-qombon g." (shohih Bukhari
V: 507,508 dan X: 408). X

Dari Abu Said Al-Hudri Rodhiyallahu Anhu, dari Nabi
Shallallohu Alaihi tua Sallam bersabda: "Sorga dan neraka
beradu argumentasi. Neraka berkata: 'Aku memiliki peng-
huni orang-orang kejam dan sombong.' Sorga menjawab:
'Aku memiliki penghuni manusia-manusia lemah dan mis-
kin.' Lalu Allah menengahi antara keduanya dengan berfir-
man: 'Engkau Wahai sorga, adalah kasih sayang-Ku, Aku
memberi kasih dan sayang denganmu bagi orang yang Aku
kehendaki. Sedangkan engkau, wahai neraka, adalah adzab-
Ku, Aku menyiksa denganmu orang yahg Aku kehendaki.
Kamu berdua bagi-Ku hanyalah penerima penghuni-peng-
huni itu'." (Shahih Muslim:2847).

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Ra-
sulullah:.Shaltallahu Ataihi wa Sallam bersabda: "Allah tidak
memandang, pada hari kiamat, pada orang yai|fi'-'n-

:219,
Ditahrij oleh Malik dalam kitab

Al- M aD a t ht ha', lI: 9 1 4) .

Dari Abu Hurairah bahwa RasulullahS/z altallahu Alaihi
wa Sallam bersabda: "Allah Azza uta Jalla berfirman: "Ke,
muliaan adalah kain-Ku dan keagungan adalah pakaian-Ku,
maka barangsiapa yang menantang-Ku pastiAku siksa dia."
(Shahih Muslim:2620 dan Sunan Abu Dataud: 4090).
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Dari Abu Hurairah, bahwa RasulullahSfta//a llahu Alaihi
wa Sollam bersabda: "Ketika seseorang berjalan dengan ber-

bangga diri dalam pakaian yang gemerlap, rambutnya ber-
jambul, dan angkuh jalannya, tiba-tiba Allah membinasakan-
nya ke dalam tanah dan ia terus meronta-ronta hingga hari
kiamat." (Shahih Buhhari X: 227,222 dan Shahih Muslim:
2088).

Dari Salamah bin Al-Akwa' Radhiyallahu Anhu berkata,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi u;a Sallam bersabda:

"Seseorang tetap merasa tinggi dan sombong hingga ditulis
dalam golongan orang-orang yang sombong, lalu ia mene-
rima nasib seperti nasib mereka." (Hadits Hasan menurut
Tirmidzi. LihatSunan Tirmidzi:2001). \/2\

*{<il
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TAWADHU' REFLEKSI
PENGAKUAN ''IYYAI{A
NA'BUDU WA IYYAKA

NASTA'IN''

Allah berfirman:

'. o t o , z o .?.
d q*L*, '-rJJlJ ' L) -/

.UF er\t,* \ o 7,

dJ-'--rl
t.- ,)Vs

{rr,ru/r}
"Dan homba-hambo Tuhanyong lfiaha Penyayang itu
ialah orang-orang berjalan di atas bumi dengan ren-
dah hati." (Al-Furqan: 63).

Yaitu dengan tenang dan merendah, tidak bergaya, ti-
dak berbangga, dan tidak sombong. AI-Hasan berkata bahwa
mereka adalah para ulama yang bijak. Sedangkan Muham-
mad bin Al-Hanafiah berkata bahwa mereka adalah orang-
orang yang tenang dan tentram, ksatria dan tidak bertindak
bodoh dan jika dianggap bodoh, mereka bertindak bijaksana.
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Rendah hati (Al-Haun) pada ayat itu berarti lemah
lembut dan kasih yang menjadi sifat orang-orang beriman.
Sedangkan sifat orang-orang kafir adalah congkak yang se-
benarnya justru menghinakan pelakunya (al-Hun).

Allah berfirman:

..o, j o o z o ,t tr'o!o. or.' o,rr*i g) F -5:7 u"; A frut ;,1.tJl

e'F\ * i:i i'-#:t'# r-,+ tur

(o t :;-r:uF ;;'t *

t<-
La;u

-t/
-r trl). '

-ri0'tl

" Hai orang-orang yang beriman, barangsiapo di antara
kamuyong murtad dari agamanya, mako hetah Allah
ahan mendatangkan suatu haum yang dicintai oleh
Allah dan mereka pun mencintai-Nya, yang bosikap
lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang
bersikap keras terhadap orang-orang kafir." (Al-Mai-
dah;54).

Pada ayat ini ditegaskan bahwa sikap lemah lembut
penuh kasih sayang ditunjukkan oleh orang-orang mukmin
terhadap sesama mukmin, sementara sikap tegas dan keras
diberikan kepada orang.-orang munafik dan fasik yang mem-
punyai sifat pembohong, penghasut, kikir, dan tinggi hati.
Sikap tegas dan keras terhadap orang-orang kafir (a'izzatin
'alal kafirin) adalah karena kuat, tegar, dan berkuasa. Atha'
Radhiyallohu Anhu berkata: "Kepada sesama mukmin
mereka bersikap seperti ayah terhadap anaknya dan kepada

Tawadhu'&Takabur 29



orang-orang kafir seperti binatang buas terhadap mangsanya,
sebagaimana yang ditegaskan pada sebuah ayat lain:

" Orang-orang muhmin bersikop keras terhadap orong-
orang kafir, mencintai di antara sesoma mereha" (Al-
Fath: 29).

Berbeda dengan orang-orang dikatakandalam-dalam
bait berikut:

"Mereka bersikap sombong dan tinggi hati

tetapi dihadapan musuhmu mereka takut

sungguh hina dua sifat ini

yaitu sombong dan pengecut."

Dalam Shahih Muslim, dari hadits 'lyadh bin Himar
Rodhiyallahu Anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu
Alaihi tua Sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah me-
wahyukan kepadaku bahwa hendaknya kamu sekalian ber-
sikap rendah hati sehi seseoranq tidak

terhadap lain4yq."

Dalam hadits yang lain dari Ibnu Mas'ud Rodhiyollahu
Anhu berkata, bahwa Rasulullah Sholtaltahu Ataihi raa' Sol-
1am bersabda: "Tidak qlasuk sorga orang yang dalam hatinya
terdapat seberat dzarah kesombongan.(Muslim), dan dalam
Shahih Bukhari danShahih Muslim disebutkan sebuah hadits
marfu': "Maukah kamu aku beritahukan tentang ahlineraka?
Mereka adalah orang-orang yang berpakaian gemerlapan,
berjalan dengan angkuh, dan sombong."
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' Dalam hadits tentang dialog antara sorga dan neraka

Rasulullah bersabda bahwa neraka berkata: "Mengapa yang

masuk kepadaku hanyalah orang-orang yang sombong dan

kejam?" Sorga berkata: "Mengapa yang masuk kepadaku

hanya orang-orang lemah dan miskin?"

Dalam Shahih Muslim dari Abu Said dan dariAbu Hu-

rairah Radhiyallahu Anhu berkata:"Rasulullah Shallallahu
Alaihi wo Sallam bersabda: Allah berfirman. 'Kemulyaon
adalah hain-Ku dan heagungan adalah pakaian-Ku. Borang-

siapa yang menentong-Ku, posti Ahu sihsa dia',"

Dalam hadits Jami'At-Tirmidzi, terdapat hadits yang

diriwayatkan secara marfu' dari Salamah bin Al-Akwa' Ra-

dhiyallahu Anhu: "Seseorang tetap bertindak congkak dan

sombong hingga di tulis dalam golongan orang-orang yang

sombong, lalu mendapat nasib seperti nasib mereka.

Rasulullah Sh allallahu Alaihi uta Sallam lewat di depan

anak-anak, lalu mengucapkan salam kepada mereka. Wani-
ta tua menggandeng beliau dengan tangannya lalu pergi

bersama beliau ke tempat yang ia kehendaki. Apabila selesai

makan, beliau menjilat ketiga iari-jari tangannya. Beliau me-

lakukan tugas-tugas rumah tangga membantu ulusan keluar-
ganya dan sama sekali tidak pernah merasa dirinya segan

melakukan pekerjaan-pekerjaan itu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi ttto Sallam menyukai

terompahnya, menambal jahitan pakaiannya yang sobek,

memeras susu ternak untuk keluarganya, memberi makan

onta, makan bersama pelayannya, membaur dengan orang-
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/

orang miskin, berjalan bersama para janda dan anak yatim
pada saat mereka mengurusi keperluan, mengucapkan sa-
lam lebih dulu kepada orang yang beliau jumpai, dan me-
menuhi undangan meskipun pada acara yang paling seder-
hana.

Rasulullah Shollallahu Aloihi taa Sallam adalah orang
yang mudah memberi bekal kepada orang lain, berbudi pe-
kerti lembut, berwatak mulia, bergaul dengan baik, wajahnya
berseri dan ramah serta murah senyum, rendah hati tetapi
tidak rendah diri, pemurah tetapi tidak boros, berhati lembut,
penyayang

orang-orang
terhadap setiap Muslim, rendah hati terhadap
mukmin, berperilaku lembut dan penuh kdsih

ayang.

Rasulullah Shallallahu Alaihi uta Sallam bersabda:
"Maukah kamu aku beritahukan tentang orang yang di-
jauhkan dari api neraka, atau api neraka dijauhkan dari diri-
nya? Neraka dijauhkan dari setiap orang yang dekat, yang
tidak memilih dalam bergaul, yang berperilaku lembr4t, dan
ringan kaki." (Hadits hasan riwayat At-Tirmidzi) J

Rasulullah Shallallahu Alaihi uta Sallam menjenguk
orang sakit, menyaksikan jenazah, naik keledai, dan me-
nyambut panggilan dari seorang hamba. pada peristiwa Bani
Quraidhah, beliau naik keledaiyang dikeluh hidungnya de-
ngan tali terbuat dari pelepah kurma dan punggungnya
dialasi dengan rajut pelepah kurma pula.

Al-Fudhlailbin Iyadh ditanya tentang tawadhu', beliau
menjawab, bahwa tawadhu'adalah tunduk pada kebenaran
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V"vttni t (udg[

dan mengikutinya serta mau menerimanya dari orang me-

ngatakannya. Dikatakan pula bahwa tawadhu' adalah

sikap tidak memandang pada Otl t""aiti *
orang mempunyai

atau
sikap tawadhu'. Demikian pandangan yang

Fu-dhail dan yang lainnYa.

Sedangkan menurut Al-Junaid bin Muhammad, tawa-

dhu' adalah merendahkan diri dan bersikap lembut terhadap

sesama. Abu Yazid Al-Busthami berkata bahwa tawqdhu'

adalah apabila sesgorang tidak memandang dirinya memiliki

t<eauauUn aan tiaat< p"ta me@ serta l,/
t

Ibnu Atha berkata bahwa tawadhu' adalah mau mene-

rima kebenaran dari siapa pun orangnya dan kemulyaan itu

pada tawadhu' adanya. Maka barangsiapa mencari tawa-

dhu' dari,kesombongan, sama halnya dengan ia mencari air

dari api.
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KESOMBONGAN
DAN KERAKUSAN: DOSA

PERTAMA TERHADAP ALLAH

f Dosa pertama yang dilakukan oleh mahkluk Allah ter-
( hadap-Nya adalah kesombongan dan kehilangan kendali

\ nafsu. Kesombongan adalah dosa iblis makhluk terlaknat

/ dan dosa NabiAdam Alaihis-Sollam adalah keinginan dan

I hasrat nafsunya yang tidak terkendalikan, yang akibatnya

\ adalah tobat dan petunjuk hidayah. Sedangkan dosa iblis

I membawa dirinya pada sikap berkilah dengan takdir dan

I Rembangkangan. DosaAdam membuat dirinyp sadarbahwa

I gosa itu karena perbuatan dirinya, bukan ta$ir, lalu meng-
vakuinya memohon ampun kepadaAllah. V

Orang-orang yang sombong dan membangkang serta
yang menyalahkan takdir akan masuk neraka bersama pa-
nutan sesepuh mereka yaitu iblis, sedangkan orang-orang
yang menyadari kelepasan kontrol hawa 'nafsu mereka talu
bertobat, memohon ampun, dan mengakui dosa-dosanya,
yang tidak mengkambinghitamkan takdir berada di sorga
bersama Adam Alaihis-Sallam.
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Ibnu Taimiyah berkata: "

pada syirik. Sebab orang yang sombong itu merasa tidak perlu
'4- ^--^---,,^,-:Luiiiilft-enyembah Nla'r' Ta'ola sedangkan orang musl'rik,

menyembah Allah dan juga menyembah selain-Nya' Oleh

karena itu Allah meniadikan neraka tempat bagi orang-orang

yang sombong sebagaimana firman-Nya:

"Masuklah pintu-pintu Jahanam, hamu hekal di

dalamnya. Sungguh tempat yang amat buruk Jahanam itu

bagi orang-orang yang sombong)' (Az-Zumar" 72, iuga lihat

ayat-ayat sempa yang di antaranya, Ghafir: 76, An-Nahl: 29,

dan Az-Zumar: 60).

Firman-NYa:

.)+ ;s;;t"ls'+ i' Lk'or.r{
&r o :.* alt&
\ v/,/

"Demikianlah Allah mengunci mati hati ordng yang

sombong dan seutenang-uenong. " (Al-Mukmin: 35)'

Rasulullah bersabda: "Tidak masuk sorga orang yang

dalam hatinya terdapat seberat dzarah kesombongan'" (Mus-

lim). Dalam hadits lain beliau bersabda: "lg!99!gggii'
n

gag'"
Allah berfirman:

"Allah tidah mengampuni dosa syirik'" (An-Nisa:

48,116). Sebagai peringatan bahwaAllah tidak memberi am-

Tawadhu' & fakabur 35



punan dosa sombong, yaitu dosa yang besar daripada
syirik dan bahwa tawadhu'
akanmeningqikand ,@g
bersikap sombong untuk menqiku n, Allah akan

urang yang bersikap
untuk mengikuti kebenaran -meskipun kebenaran

itu datangnya dari anak kecil, atau orang yang dibenci atau
dimusuhi sekalipun- sebenarnya ia bersikap sombong
kepada Allah, sebab Allah adalah bebenaran (haq), kalam_
Nya haq, agama-Nya traq sifat-Nya haq datangnya dari Dia
dan untuk Dia. Jika seorang hamba menolak kebenaranyang
haq itudan mensikapi dengan kesombongan, maka hakekat_
nya sama dengan menolakAllah.

t(**
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KEUTAMAAN TAWADHU'
DAN CELA TERHADAP

KESOMBONGAN

Terdapat ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang

memerintahkan untuk bersikap rendah hati terhadap Allah

yang Maha Haq dan terhadap sesama manusia, di samping

memuji orang-orang yang tawadhu' dengan menyebutkan
pahala mereka di dunia dan akherat. Begitu pula terdapat

ayat-ayat Al-qur'an dan hadits Nabi yang melararig sikap

sombong, merasa tinggi hati, dan merasa besar dengan men-
jelaskan siksa bagi orang-orang yang bersikap sombong.

"Maha sembahlah Dia dan bertoLDahallah hepada'

Nya." (Hud: 123).

Dalam ayat lain Allah berfirman:

"W aha i s e ha l ia n ma nus ia, s e mb ahlah T uha n m u' " (Al-

Baqarah: 21).

Allah juga berfirman:

"Bersihap luruslah hepado Allah dan mohon ampun-

lah hepada-Nya'' (Fushshilat: 6)' 
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Ayat-ayat ini menegaskan bahwa penyembahan ha-
nyalah kepadaAllah sendiri dan mentaati-Nya pada perintah
dan larangan-Nya. Semua itu adalah satu sikap tunduk
kepada kebenaran sebab hak yang paling besar adalah hak
Allah terhadap hamba-hamba-Nya untuk menyembah kepa-
da-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apa pun.
Barangsiapa yang tunduk pada kebenaran ini dalam pokok-
pokok agama ini dengan cabang-cabangnya berarti ia adalah
orang yang tawadhu' dan tunduk kepada Allah. Sedangkan
orang yang berpaling atau menentang terhadap pokok-pokok
dan cabang-cabang agama berarti ia adalah orang yang som-
bong.

Allah berfirman:

oi. o l!.t c // 1 o o.z'o ..
9l ^,o_r^:-'=J ,5r**-l

drvv :rr*:Jrp .(&,V
"Bdrongsiopa yong enggon dari menyembah-Nyo dan
menyombonghan diri, Allah ahan mengumpulhon
mereka semua hepada-Nya." (An-Nisa': 172).

Neraka disediakan bagi orang-orang yang tinggi hati
terhadap Allah yaitu tidak tawadhu' pada penyembahan
keoada Allah. Rendah hati adalah dasar aqama dan iiwanva.
sedangkan sombong menafikan agama. Dengan demikian
dapat dipahami maksud sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi
toa Sallam dalam haditsnya: "Tidak masuk sorga orang yang
dalam hatinya terdapat seberat dzarah kesombongan", dan
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sabdanya yang lain dalam hadits qudsi ketika Allah berfir-

man: "Kemulyaan adalah kain-Ku dan keagungan adalah

jubah-Ku, barangsiapa mengusik salah satu dari dua sifat-Ku

itu, pasti Aku siksa dia."

Jadi setiap orang yang tidak tunduk kepadaAllah, tidak

menyembah-Nya, tidak menuruti-Nya, tidak menuruti Rasul-

Nya ia adalah orang sombong. Sehingga Rasulullah memberi

penjelasan tentang tawadhu' dan takabur dengan penjelasan

umum dan jelas yang tidak perlu untuk diperjelas lagi. Maka,

ketika ditanyakan tentang kesombongan, Rasulullah men-
jawab: "Kesombongan itu menghalangi dan menolak ke-

benaran serta merendahkan manusia." Dari sini dapat di.

mengerti bahwa lawan dari sikap sombong adalah mene-

rima kebenaran dan mengikutinya serta tidak merendah-

kan orang lain. Jadi, orang yang menerima kebenaran, lalu

mengikutinya, tidak merendahkan orang lain, dan meren-

dahkan diri kepada hamba-hamba Allah dialah orang yang

tawadhu',kepada Allah yang Maha Benar (Al-Hoq) dan

kepada sesama manusia dan dialah orang yang melakukan

hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Sebaliknya ojryg
menolak kebcnalan, tidak mengikuti kebenaran itu, dan me-

mandang rendah kepada orang lain dengan hatinya, dengan

ucapannya, dan ila orang yang som-

bonl @urukabbir) seperti yang dimak pada ayat-ayat

terdahulu.

Mengingat pengertian sombong dan tawadhu' begitu
jelasnya, maka setiap Muslim diharuskan meletakkan sikap

pemisah antara keduanya dalam berperilaku terhadap se-
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sama manusia pada umumnya dan terhadap hak Allah yang
Maha Haq pada khususnya. Di samping itu setiap Muslim j uga
diharuskan terus berupaya menyingkirkan setiap bentuk
kesombongan lalu menggantinya dengan sikap tawadhu,
kepada AIIah dan kepada hamba-hamba-Nya agar dapat
meraih kebahagiaan dan kemuliaan di sisi-Nya.

Tawadhu' pada dasarnya adalah perwujudan yang se_
lalu menyertai orang-orang mukmin dari pernyataan',Kami
mendengaryaAllah, apayang Engkau firmankan dalam kitab
suci-Mu dan apa yang disabdakan oleh Nabi-Mu',; mendengar
dengan penuh sikap menerima dan mentaati perintah_Mu
dan Nabi-Mu yang menyerukan kami untuk beriman. Rasul
adalah pemberi jalan yang membukakan para ulil atbab
untuk meraih apa yang dicintai di sisi Allah dan menghindari
apa yang dimurkai. Sehingga mereka berkata, sebagaimana
firman-Nya:

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya hami mendengar seru_
an yang menyent kepado iman, yaitu berimanlah kepado
Tuhanmu, maka kami pun beriman.,,(Ali Imran: 193). yaitu
iman dalam hati de rkan dan
berminat untuk h secara badaniah dan ruhiah de-
ngan melaksanakan hak-hak Allah dan hakffiE

inilah yangffiESiltaiRan mgreiia menuju pintu am_n

kesempurnaan sikap tawadhu' yang bermuu* i*uil-lffiIl
akhlak mereka menjadi sempurna. Sebaliknya dengan me_
ninggalkan tawadhu' dan bersikap takabur, siksa Allah tidak
bisa terhindarkan. Firman Allah:
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"sesungguhnya orans-orang yang menyombonghan

diri dari menyembah-Ku ahan masuh nerako Jaha-

nam dalam keadoon hina dino." (Al-Mukmin: 60)'

Mereka meniadi rendah dan hina disebabkan oleh

sikap meremehkan ibadah kepada Allah' Mereka dihinakan

dengan siksa sesuai dengan amal perbuatan mereka' Ber-

beda dengan tawadhu', Allah menjadikannya sebagai satu

nikmatyang sangat besar. Sehingga Dia berfirman:

"Mako dengan rahmat dari Allah-lah kamu berlohu

lemah lembut terhadap mereha. Sekiranyo kamu ber-

sihap heras lagi berhati hasor' tentulah mereha men-

jauhhan diri dori sehelilingmu'" (Ali Imran: 159)'

Dan firman Allah:

"sesungguhnya hamu benar-benar berbudi peherti

yang agung." (Al-Qalam: 4). Yaitu ibadah Rasulullah Shal-

Iallahu Aloihi toa Sollam dalam berbagai bentuknya dan

dengan kebaikannyayang sempuma terhadap manusia' Budi

pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sollam itu adalah

tawadhu' yang sempuma yang dijiwai ikhlas
hamba-

sarna sekali berbeda dengan s orang-orang

yang takabur.

-Gp* Muslim diharuskan untuk membenarkan dan

meneladani dalam segala hal dengan melaksanakan perin-

tahnya dan menjauhilarangannya. Sebagaimana dalam sab-

danya: "Apa yang aku larang kepadamu maka tinggalkanlah
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sggg kamu. " Jadi seorang Muslim yang telah mewuj ud_
kan sabda Rasulullah Shollallahu ,A,taihi tua Sallam ini, ia
telah menempuh jalan yang lurus (shirathat mustaqim).

Oleh karenanya, bagi orang yang masih belum me_
menuhi seluruh kewajiban dan masih melakukan sebagian
dosa, diperintahkan untuk segera bertaubat dan memohon
ampun, sebagaimana firman Allah:

{, ,d;rF .t"i.+;ut, eJr'-;d_c
"Moka tetaplah pada jolan yang lurus menuju kepada_
Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya.'i (Fushshi_
lat:6).

Setiap Muslim diharuskan bertawadhu, dan bersikap
lembut kepada hamba-hamba Allah dan mencintai mereka
dengan kebaikan, memberi nasehat dalam keadaan apa pun,
menghormati yang lebih tua dan bersikap kasih kepada yang
muda, memperlakukan yang sebaya dengan penuh per-
saudara3n, tidak merendahkan yang memiliki kekurangan
dari segi ilmu, kedudukan, dan harta.
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PERBEDAAN ORANG
YANG SOMBONG

DAN YANG RENDAH HATI

Orang vanq taw
kebenaran terhadap siapa punjan !!g!3!

rta membe bilamana

Or tawadhu' senantiasa me ut dengan

raut muka dan kata-kata menye-

iukkan, kePada kepadanya hingga kePer-

luannya tawadhu-memper-

brahg lain dengan yang men

iuntuk
kuti
me-

t.]iI--ie.t Lebenaran itu. Sedangkan orang yang sombong,

uffifrEatg yang fanatik dan menganggap benar apa pun

yang meriigdi pendapatnya dan tindakannya, serta ber-

bangga dirinyayang paling benar dengan sikap sombong dan

bangga pada dirinya sendiri. Sikap seperti ini justru meren-

dahkan dirinYa sendiri.

/

SA-anA[an ora ut dengan

baik orang miskin, orang yang berstatus sosial rendah; dan
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menjauhkan diridari pergaulan mereka, tidak memperha_
tikan masalah-masalah mereka, melainkan yang dihormati
dan disanjung adalah orang-orang yang mempunyai kedu_
dukan dan harta dengan penuh rendah diri dalam hatinya
dan dengan kata-kata sanjungan di mulutnya. yang
demikian adalah bukti ungkapan yang paling nyata tentang
kehinaan dirinya.

karena kesom kan imannya dan
tkan

matan dari sesama manusia dari berbagai lapisan, orang yang
sombong mendapat kebencian mereka atau penghormatan
dan cinta palsu mereka.

Orang yang bersembunyi di balik rasa rendah diri dan
kecil hati dengan menampakkan kesombongan dan tinggi
hati itu tidak menyadari, sebenarnya apa yang patut disom_
bongkan dari dirinya sebagai seorang makfrluk yang miskin
dan serba kekurangan dari berbagai segivJika ia menyadari
bahwa dirinya diciptakan dari segumpal darah dan akan
berakhir menjadi tanah, maka apa yang patut dibanggakan
dan dikagumi dari dirinya itu? Hanya sikap tawadhu,kepada

@@@ar,nreebeas,vu
petut menjadi kebanggaan.

Orang yang tawadhu, adalah kekasih Allah dan ke_
kasih hamba-hamba-Nya. Ia dekat dengan kebaikan dan jauh
dari keburukan dan kemungkaran. Sedangkan kesombong_
an dibenci oleh Allah dan dibenci oleh hamba_hamba_Nya.
Ia jauh dari kebaikan dan dekat dari keburukan dan ke_
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mungkaran. petapq banyak cinta kasih-dan pe n

k saniung-

tawadhu'

GFlnggu-ttt"st ipun miskin seseoring meniadi diseganl

Sebab orangyang diri tidakti f,a-iif,asti
hgkat

d5ilhc?€fitl5ERd-tt otung laitt pusti dit"nduhkun ol"h Alluh'

Tawadhu' adalah akhlak para nabi dan Rasul serta sifat

orang-orang yang takwa dan yang mendapat petunjuk' se-

dangkan takabur adalah perilaku orang-orang dzalim dan

kejam. Sikap tawadht' *"..*!uh yang mulia men-

iadi lebili mufiatailmEils?Ig$gang re t

tin-ssl-hm?ge sampai Pada deraiat wali dan kekasih

Al@tawadhu' bila orang kaYa

yaig menunlukkannya, atau orang-orang terhormat, atau

para pemimpin. Sebaliknya alangkah buruk kesombongan

yang dituniukkan oleh orang-orang miskin dan lemah!

Orang-orang yang tawadhu' mendapatkan kebahagia-

an hidup di'.dunia dan akherat tetapi kesombongan dan

bangga diri kembalinya dengan kehinaan dan kerugian' Allah

berfirman:

\--; ,-e'r\i 'e 
p \: ,1,d,'At-'fi'1,

to

G- r4t) .;;4 JL;J,'";r';-l al ',r1
-ll

yang dipetik dari sikaP-
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,>tfiti Si oy :trk;"*;tr'd*t
{rl-r,r

"Dan janganlah komu memalingnya mukamu dari
manusio (karena sombong) dan jonganloh kamu ber_
jalan di muko bumi dengan angkuh. Sg:gryggh"vo
Alloh tidah menwtkoi ornns-ornno vnnoC^;,nna tnailt u u r t t tu u n r n e ny u n a t o rang _ oro n g- yong-sombong I n g i
m:UOSlggglgrl nLi. Dan sederhanahonlah dalam
berjalan don lunakkonlah suaramu, Sesungguhnya
seburuk-buruk suara ialah suara keledoi.,, (Luqman:

:,rLJF E-Jt tU

r 8-1 9).

Dan firman Allah:

"Don bersabarlah hamu bersama-somo dengan
orong-orong yong menyeru Tuhan mereha di pogi dan
senja hari dengan mengharap keridhoan_Nya. Dan
janganlah kedua matamu berpaling dari mereka
karena mengharaphan perhiosan kehidupan dunia
in'i, don janganlah hamu mengikuti orong yang hatinya
teloh Komi lalaikan dari mengingat Kami serta menu_
ruti haLDo nafsunya dan odalah keadaannya itu mele_
u.tati batas." (Al-Kahfi: 28).

Pada ayat iniAllah memerintahkan bertawadhu' dan
menyebutkan sifat-sifat orang yang tawadhu'. Mereka adalah
ogs:glsle1g rngg ::lanu m"n s 

"u 
no"1ii.iTfu o

semata dariAllah yjng senantiasa mendekatkan dirikepada
T,
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atal bumi denqa!-Ig.dah hati, @e-
"@tidaB@ak
-" gun

aan menyenuttan sifat-sifat orsng- yang sombong bahwa

m rPatri dan tertutuP dari

Allah, mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa

nafsu dan lepas dari kontrol iiwa sehingga mengorbankan

akherat demi mengeiar dunia. Dengan kesombongan,

mereka berlalan di atas bumi dengan angkuh dan memaling-

kan muka daripada hambaAllah dan berbangga diri dengan

ucapan, sikap dan tindakan.

Orang yang tawadhu' kepada Allah dan kepada ham'

ba-hamba-Nya dalam segala bentuk pergaulannya dengan

manusia dari berbagai lapisan selalu mendapat keun-

tungan berupa kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu

wa Ta'alo. Sebab setiaP kali be ia dan

kumpul denflan mereka senantiasa dengan niat

i@pan Yang lembut
n terha-

tidak n. Ia

dirinya tidak de Motiviii

inil tingkah laku ini, dan pergaulan ini dari orang Yang

rendah hati terhadap Yanl--dap yang berkedudukan d

tawadhu' semuanya merupakan satu pendekatan kepada

Allah Subha nahu uta Ta'ala yang mfahirkan rasa cinta

kasih, simpati dan doa dari orans lai#Y31g1pgiklan ada-

lah bu_ah yang paling manis vang dine ''

' lesfiqun
b-elum pernah bergaul dengannya, ia lalu mencintai dan
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mendoakan. Maka alangkah besar

niluenva 
;$.
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ORANGYANG TAWADHU'
KEPADA ALLAH DIANGI(AT

DERAJATNYA

Seorang Muslim bersikap tawadhu' tanpa merasa ren-

dah diri dan hina sebab tawadhu' adalah bagian dari budi

pekertinya yang ideal dan sifatnya yang mulia sebagaimana

kesombongan bukan bagian dari sifatnya. Sebab ia bersikap

tawadhu' untuk mendapatkan derajat yang tinggi@g
unnatullah menga-

hati meninggikan pelakuiarkan
tinggi hati merendahkan dirinya. Rasulullah Shallollahu

Alaihi wa Sallam bersabda: "shadaqah tidak mengurangi

harta, seorang hamba uertamu@i
@.a ,D_Iu

akan meninggikan ." (Muslim). Beliau juga ber-

sabda: "Merupakan satu hak bagiAllah bahwa segala sesuatu

yang naik di dunia suatu saat pasti diturunkan." (Bukhari).

Dalam kesempatan lain Rasulullah Shallallohu Alaihi

tua Sallambersabda: "Orang-orang sombong akan dikumpul-
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kan pada hari kiamat seperti biji-bijian dalam bentuk
manusia, mereka diliputi kehinaan dari segala penjuru,
mereka digiring ke penjara dalam neraka Jahanam, lalu di_
katakan kepada penjaga neraka: "Rasakan api yang paling
panas dari ahli neraka dan bara tanah liat yang merusak."
(Hadits hasan riwayat An-Nasa,i dan At-Tirmidzi).

Seorang Muslim ketika mendengar dengan telinga dan
hatinya. berita benar seperti ini dari Allah dan Rasul-Nya
tentang kemuliaan orang-orang yang tawadhu,pada satu saat
dan kehinaan orang-orang yang takabur pada saat yang lain;
pada satu saat yang lain tentang larangan bertakabur, ia lalu
menjadikan tawadhu' bagian dari budi pekertinya dan rhen_
jadikan takabur bagian dari sikap yang harus dijauhi dan
dibenci dalam perilakunya.

Allah berfirman, memerintahkan Rasul-Nya untuk
bertawadhu':

{r I " :rlr-rlF
"Dan rendohkanlah dirimu terhadap orang-orang yang
me ngikutimu,yaitu orang- orong yang b eriman.', (Asy_
Syu'ara:215).

Firman Allah yang lain:

{tu :,rr)r} .v'; e"r\i
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"Dan, ionganloh homu berialan di muka bumi dengan

ongkuh." (Al-lsra' : 37).

Dalam puiian-Nya kepada para wali-Nya yang mem-

punyai sifat tawadhu', Allah berfirman:

',, -a i. o o.rf, i. -i.(t'.ol Y c tl I
,* Zet JeYt uts l)t {ri*-) re-

\c

{o t ,;rrUlF ,}-f,
"Alloh mencintai mereha dan mereha pun mencintai'

Nya yang bersihap heras terhadap orang-orang hafir'"

(Al-Maidah:54)'

Mengenai pahala orang-orang yang tawadhu', Allah

berfirman:

e!" . o.t ' t t z ! \ o - ' o

e. t'j)t o'1i)- ! J+U \"sJ.;;;)t ,t.u tJJ;

{nt :,"e'a;ltfu..rJ)l

"Negeri ahherat itu, Kami iadihon untuh oranq-orang

yang tidah ingin menyombonghan diri dan berbuat

kerusakan di muha bumi," (Al-Qashash: 83)'

Rasulullah memerintahkan umatnya bersikap rendah

hati dengan sabdanya: "Sesungguhnya Allah

kepadaku agar kamu bersikap rendah hati sehingga sq-

s@erbangga diri terhadaP-

tainnya aan seseolgngligs!
nvai (Muslim). Beliau iuga t>

lain-

a untuk mengaiak umat-

Tawadhu'&Takahw 5l



nya bersikap tawadhu': "Setiap nabi yang diutus oleh Allah,
senantiasa ia menggembala kambing.,' Lalu para sahabatnya
bertanya, "Dan engkau bagaimana?', Beliau menjawab: ,,ya,

aku pernah menggembala kambing milik penduduk Makkah
dengan upah beberapa eirath." (Bukhari). Beliau pernah juga
bersabda: "seandainya aku diundang untuk makan hidangan
sup kaki atau masakan yang dibuat dari kaki binatang pasti
aku bersedia memenuhinya dan seandainya aku diberi kaki
binatang, pasti aku berkenan menerimanya.,, (Bukhari).
Masih banyak hadits Rasuruilahsh ortattahu Araihi u:a sailam
yang berbicara mengenai derajat orang yang tawadhu, dan
kehinaan orang yang takabur.

Di antara tanda-tanda tawadhu, itu adalah sebagai
berikut:

l. Apabila seseorang menonjolkan diri terhadap sesama_
nya, ia adalah seorang yang sombong dan apabila ia
menyatu ddlam kebersamaan dengan mereka ia adalah
orang yang tawadhu'.
Apabila ia berdiri dari tempat duduknya dan mempersi_
Iahkan orang yang berilmu dan berakhlak untuk duduk di
tempatnya, atau mengambilkan alas kaki dan mem_
bawakannya hingga di depan pintu, ia adalah orang yang
tawadhu'.

Apabila ia berdiri menyambut orang biasa dengan ra_
mah dan wajah yang menyenangkan, dengan kata_kata
akrab, memenuhi undangannya dan tidak memandang
dirinya lebih tinggi dari padanya, ia adalah orung yun!
tawadhu'.
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4.

5.

6.

Apabila ia mau menguniungi orang yang lebih rendah

status sosialnya, atau yang sederajat dengannya, atau

mau membawakan barang-barang bawaan yang ada di

tangannya, atau berialan bersama dalam urusan-urusan

tertentu, ia adalah orang yang tawadhu''

Apabila ia mau duduk bersama fakir miskin, menjenguk

yang sedang sakit, orang-orang cacat' memenuhi un-

dangan mereka, makan bersama mereka, dan berjalan

bersama mereka, ia adalah orang yang tawadhu''

Apabila ia makan dan minum secaratidakberlebihan dan

tidak untuk demi gengsi, ia adalah orang yang tawadhu''
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BEBERAPA CONTOH
KETELADANAN TAWADHU'

Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz pada suatu
malam didatangi seorang tamu ketika dia sedang menulis
dan lampu penerang yang dipakai hampir redup. Lalu tamu
itu berkata: "Bolehkah saya memperbaiki lampu itu?" Umar
bin Abdul Aziz berkata: ,'Tidak baik bagi seseorang yang
memanfaatkan tamunya.", Tamunya itu lalu berkata lagi:
"Kalau begitu, saya panggilkan pelayan?" Umar berkata: ,,Ja_

ngan dia baru saja tidur, tidak perlu ia dibangunkan." Lalu
Umar bin Ab dul Azizpergi meninggalkan tamunya ke tempat
minyak dan mengisinya. Ketika Umar bin AbdulAziz ditanya
oleh tamunya dengan penuh keheranan: "Baginda sendiri
yang melakukan itu, wahai Amirul Mukminin?" Umar bin
AbdulAziz menjawab: 'Aku sendiri yang pergi dan tetap saja
aku Umar. Aku kembali dan aku masih tetap Umar. Tidak
berkurang dari diriku sedikit pun karenanya. sebaik-baik
manusia di_sisiAllah adalah yang tawadhu'." ---.-_--

Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah Ra dhiyallahu Anhu
datang daripasardengan membawa satu ikatkayu bakardan
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pada waktu itu ia adalah gubernur Madinah pada masa pe-

merintahan Marwan, lalu dikatakan: Berilah ialan untuk

gubernur (Amir) agar dapat lewat, padahal ketika itu ia se-

dang membawa seikat kaYu bakar'

Diriwayatkan suatu saat Umar bin Al-Khaththab sedang

membawa daging di tangan kirinya, dan di tangan kanannya

membawa biji gandum, padahal pada waktu itu Umar bin

Al.KhaththabadalahSeorangkhalifahataukepalanegara.

Diriwayatkan bahwa suatu hari Ali bin Abu Thalib

membeli daging lalu membawanya dalam bungkusan' Ke-

mudian ada seorang sahabat yang menawarkan diri dengan

berkata: "Bolehkah saya bawakan wahai Amirul Mukminin?"

Dia meniawab: "seorang kepala rumah tangga lebih berhak

membawanYa."

Abu Salamah berkata: "Aku bertanya kepada Abu Sa'id

Al-Khudri:"Apa pendapat anda tentang pakaian' makanan'

-in,r-urr dan kendaraan?" Ia menjawab: "Wahai anak

saudaraku, makanlah karena Allah, @
berpakaianlah trareffi sesuatr-r-ll-ng

mffi yang beruPa kebanggaan, atau

gengsi, atau pamer, dan atau demi nama yang baik adalah

temaksiatan dan berlebihan' Bgrlakulah 9.alam -rumah
tanggamu seperti yang dilakukan oleF-Rasulullah dalam ru-

ri makan onta' mengikat-

ffiemaiki rumah, memerah kambing, mengesol

terompah, menyulam baiu, makan bersama pelayannya'

menumbuk gandum apabila pelayannya capai' berbelania di
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pasar, tidak malu menjilati jari_jarinya setelah makan, menja_
bat tangan orang kaya dan yang miskin, yang tua dan yang
muda, memberi salam lebih dulu kepada setiap oru.,g yun!
dijumpai: besar atau kecil, kulit hitam atau putih, oranq mer_
deka atau hamba sahaya yang ahli shalat.l)

t) Minhaiul Muslimrn, karya Abu Bakar Al-Jazairi hal: I 7g- l g l .
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SIKAP SOMBONG
DAN KEHINAANI\IYA

Kesombongan adalah salah satu sifat keburukan sosial

yang dapat menanam benih perpecahan dan permusuhan di

antara individu masyarakat sehingga menghilangkan sema-

ngat tolong menolong dan cinta kasih sesama mereka'

Kesombongan tidak hanya mengalihkan saling cinta

mencintai antar sesama anggota masyarakat melainkan

luga menghalangi kemaiuan' tebab di sana orang-orang yang

sombong menjadi tertutuP *@

FruA" t"Uih tittggi dutipuduj Yu"g itdg$"
"

smi hati meniadi penghalang

ut
ilmu para ulama aan Oi

l;h; S"hi.gF**"k"Jat-n autam kebodohan dan kese-

sa-tan. Oengan demikian dapat dimaklumi jika Sunnatullah

mengajarkan bahwa Allah memalingkan orang-orang yang
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sombong dari ajaran yang diturunkan kepada para rasul_Nya
sebab dengan kesombongan hati mereka menjadi tertutup
dan tetap memilih kesesatan yang pada akhirnya berakhir
pada kemurkaan Allah.

Allah berfirman:

o t 
^/ 

o
. "tlr ..,o l-".rr.. . o.i, - t\, o . ! . o .,

:::,'',f 
J;rra r, .'r 'r -rL

rys-* a\s Qrfni t i: k \j. ,:rr,6;t
I - - t t.,\- i;ri4_v+1,

:..r!,cYrp :fr i:rt"4
"Aku akan memalingkon orang_orang yang menyom_
bongkon dirinya di muko bumi tanpa alasan-yang
benar dari tanda-tonda kehuasaan_Ku, Mereka jihi
rnelihat tiap-tiap ayot_Ku, mereka tidak beriman
kepadanya. Dan jika mereka melihatjalonyang mem_
batoa hepada petunjuh, mereka tidah mau menem_
puhnya, tetapi jika mereko melihat jalan kesesatan,
mereko lalu menempuhnye.,, (Al_A'raf: I 46).

Al-Qur'an menjelaskan kepada kita bahwa orang_
orang yang sombong adalah manusia yang paling keras me_
nentang ajakan Rasuruilah sholtailahu Alaihi ua sailam un-
tuk mengikutiajarannya. Oleh karena itu, Allah menceritakan
tentang kaum Nabi Shaleh dalam firman_Nya:
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ttt6 0 0 / o. rt\JA";d*l .F+D, 4--A a ''
t ,J L)/

it tr'$--, ,y.1, Ju o"p"i

{vr-v o : 
jrro)r} r';,F i i'' +lu,

"Pemuka-pemuka yang menyombongkon diri di on-

tara kaumnya berkota hepodo orong-orang yang di-

onggop lemah yang telah berimon di ontara mereko:

"Tahukah kamu bahwa Shaleh diutus menjodi Rasul

oleh Tuhannyd." Mereka meniawob: "sesungguhnya

hami beriman hepada uahyu yang Shaleh diutus un'

tuh menyampoikanny a'" Orang-orong yong me nyom-

bongkon diri berkato: "sesungguhnya hami odaloh

orong-orong yang tidak percoyo kepada opa yong

hamu imoni t?u. " (Al-A'raf: 7 5-7 5)'

Tentang kaum Nabi Syu'aib, Allah berfirman:

"Pemuka-pemuha dari haum Syu'iab yang menyom'

bongkan diri berhato: "sesungguhnya kamu akon

mengusir kamu, toahai Syu'oib, don orong-orong yang

beriman bersama komu dari kota hQmu' kecuoliiika

homu hemboti kepado agoma kami"'(Al-A'raf; 88)'

Tentang kaum 'Ad yang menolak dengan sombong

untuk mendengar petuniuk Allah lalu diberi siksa pedih se-

bagai balasan di dunia dan akherat, Allah berfirman:

=oi, i *o',tt,ol o 't"otio'l oto "\o''llu; ir, ,Fy cJ- bt i-Ii;t ft: ,rt ia,
ja

?,b"-'\ t tl
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o. ,ol,i. t. ? .. ^, ou I jGr'6J, * f")i *: frK*6 3G eG
1,."i -t ot1.j. o .1 ). a.-u:r F ii;J; cjjJr ;jjr ";ri Sr.1-lr;i; V 

rrSi

o o1. 'l ,-# r't-:ru .-j"r3;x- tiu,lkrt;,rL
,*rr-r__c @_rtJ 

"t4l{, 
o; (;,} L;-)

6.?iti\i +l.rs dN, ;6t e,sAl
{r .',- \ o :c^ljo;h o,A o ;,

"Adapun kaum ,Ad mereka menyombongkan diri di
muka bumi tanpa alasan yang benar dan berhata: ,,Si_

apakah yang lebih besar hehuatannya daripada ka_
mi7' Apakah mereha itu tidak memperhatihan bahu.ta
Allahyang menciptakon mereka Iebih besar kekuoton-
Nya daripada mereka? Dan adaloh mereko menging_
hari tanda]anda kehuasaan Kami, Maha Kami 

^"if_upkan angin yang amat gemuruh hepada mereka
dalam beberapa hari yang sial, harena Kami hendak
merasahan hepado mereka itu siksaon yang menghi_
nokan dalam hehidupan dunia. Dan sesungguhnya
siksoan ohherat lebih menghinahan sedinghan
mereha tidah diberi pertolongan,, (Fushshilat l5:16).
Oleh karena itu, Allah menyediakan siksa yang amat

pedih bagi orang-orang yang sombong di akherat ketik, de_
ngan firman-Nya:
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"Buhankoh dalam neroha Jahanam itu

bagi orang-orong yang menyombonghan diri'"

60). Dengan kata lain, tidakkah neraka itu

mereka sebagai penlara dan tempat kembali

sikap takabur mereka?

Jika direnungkan, maka timbul nyaan,llaPa Yang,ll-qpg
patut kan oleh penampil-

oda temPat
(Az-Zumar:

cukup bagi
oleh sebab

dan

sifai sementara,.tiauf. uUuat ; *kit Vu"g li9?k I
nG-16-uh, setiap saat usia mengulah lgacllys-hrlns8a
,"'
dava; iika yang dir-ranggakan adalah harta kekayaan, sebe-

.tl?lnyaTe-muti an ti dak me mb e dakan antara

yEnlFist<in q*tt^p "t""g.x"" 
trrtn segalayang

affin. Oleh karena itu terdapatwasiat-

wmlarang berbangga diri' Allah berfir-

man:

"Dan janganlah komu berjalan di muho bumi ini de-

ngan sombong, horena sesungguhnyo kamu sekali-koli tidok

akan dopot menembus bumidan sekali-kali tidak akan som'

poi setinggi-gunung." (AlJsra': 37)' Dengan ungkapan lain

bahwa tidak patut kamu berialan dengan congkak dan

angkuh, sebab tidak mungkin kamu akan dapat mencapai

ketinggian seperti tingginya gunung'

Allah Subhanahu u;a Ta'alo juga berfirman:

"Don jonganloh kamu memolingkan mukomu dari

manusia (karena sombong) danianganloh kamu ber-
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F@,

jalan di muha bumi dengan angkuh. Sesungguhnya
Alloh tidah menyukai orang_orang yang sombong lagi.
membanggakan diri.,, (Luqman: I g).

Maksud ayat ini adalah larangan untuk memalingkan
muka apabila berbicara kepada mereka atau mereka berbi-
cara kepada kita sebagai sikap merendahkan mereka dan
merasa tinggihati.

Sikap sombong seperti ini adalah yang dibenci oleh
Allah, sebab ia termasuk sifat yang rendah yang merusak
masyarakat manusia dan menimbulkan kebencian. Me_
merangi fenomena kecongkakan dalam masyarakat meru_
pakan tugas para da'i dan menjelaskan dampak neqatif Vans
ditimbulkan oleh sifat tercela ini pada masyirakat.l)

Di banyak masyarakat, orang yang memakai seragam
militer dipandang dengan hormat dan penuh sanju.,gun, Jtuu
ditakuti dan dianggap berwibawa. pandangan seperti ini ti_

.lfak laranS menimbulkan rasa bangga pada diri personil'militer itu yang barangkali juga dapat menimbulkan rasa
angkuh dan sombong sehingga menempatkan dirinya pada
sikap yang tidak terpuji dan membahayakan dirinya. Seba_
gian dari orang seperti ini semakin lupa diri dengan kedu_
dukan yang dimilikinya sesuai dengan pangkat mititernya. y
. Karenu q 

Qela se-

iTurl,yu, 
aan aeama adara@ai-

tegaskan oleh Rasulullah, maka-tl?us diingat bahwa ugu_u

tu

D Ruh Ad-Din At-tstami,karya Afif Thabarah, hal: 220_222.
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mengaiarkan, "tgglJ
danbenarbukanYan '"

ut untuk terus saling mem-

beri nasehat dan menunlukkan lalan kebenaran' semata

karena perintah Allah dan Rasul-Nya'

memandang bahwa kriteria itu sebagai ukuran' selain hanya

kualitas ketakwaan yang mqnjadi tolak ukurny

Penyakit sombong dan tinggi hati dapat ditemukan di

berbagai lapisan masyarakat; militer memandang dirinya le-

bih kuat daripada sipil;yang berkedudukan tinggi meman-

dang dirinya teUin Uait< daripada yang berkedudukan rendah;

yuni t uyu memandang dirinya lebih tinggi daripada yang

miskin; yang bangs.t"itt *"nganggap bahwa dirinya lebih

terhormat daripada yang bukan bangsawan; yang kerabat

merasa dirinya lebih mulia dan lebih berhak daripada yang

bukan kerabat; dan begitu seterusnya' Padahal Islam tidak

lah berfirman:

"sesungguhnyo yong paling mulia di ontara kamu di

sisi Altih adalai yaig paltng tokLDQ'" (Al-Huiurat: 13)'

Sikap takabur adalah akhlak yang tercela dan diha-

ramkan dengan keras dalam agama Islam' Kasus iblis yang

bersikap sombong terhadap NabiAdam Aloihis-Sollam dan

menolakuntukmelakukansujudkepadanyaberakhirde.
ngan nasib tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa

Ti'ala dan sorga-Nya, dengan firman-Nya:
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L:-b';$"'ri'u j,6" tk tgur l,,
{r t :--,l;yl} up, ,o 

;ruy er6
"Turunlah kamu dari sorga itu, harena kamu tidah
sepatutnya hamu menyombonghan diri di dalamnyo,
moka keluarloh, sesungguhnya hamu termasuk go_
longan yang hina.', (Al-A'raf: l3).

-or
hi9mh.A{ett, justru Allah memalingkan dari hi_
dayah-Nya, sebagaimana fi rman_Nya,

o - 
^/ 

o* u.:\t .J+ 
-J"r:Si" 

ul, e) v _;er_
,'(t tt :.-rrrcylfi ."'o;t

"Ahu akan memalinghan orang_orang yang menyom_
bongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang
bd nar dari tanda _ t a nda ke kuo sa a n_Ku.,, (et_a,raf: i +Oi
Sedangkan orang_orang yang tawadhu,, mereka

adalah yang mendapatkan rahmatAllih dan keberuntungan
di akherat. Firman Allah:

"Negeri okherot itu Kami jadikan untuh orang_orang
yang tidok ingin menyombongkan diri dan berbuit
kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang boih
itu adolah bogi orang-orang yang bertahuto-.,, (Al_
Baqarah: 83).
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Jadi kesombongan adalah peny?krt hgti tglg-belba-
Brg9 "manusia, sehingga membuat mereka berpaling dari ke-
benaran, bangga diri, bangga dan angkuh.

Apa sebenarnya sombong itu? Ia adalah sikap tinggi
hati dan congkak terhadap orang lain. Berbeda dengan

!gn
perasaan hina.dan tidak merasa tercela dengan apayang ada
plda dirinva . Nab:tI'1r

telah memberikan pengertian mengenai sombong (kibir)
dengan sabdanya: "Kesombongan itr Tg.ghu]ungl igrt
menolak kebenaran s agai-
mana telah dikemukakan terdahulu. Kesombongan menjadi

F-----j--

untuk menerima kebenaran sebab dengan rasa
sesegrang tidalrmau tunduk dan tidak mau meng-

akui kesalahan atau kekurangann@
i

rasa tinggi hati itu sehlngga di matanya, orane lain lebih
,"-noun o an yang re@ganny5. 

-

***
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PEI\IYEBAB KE S OMBONGAN

Setiap penyakit senantiasa ada penyebabnya dan
penyebab ini harus dihindari dan diwaspadai serta dicarikan

cara-cara penanggulangannya. Kesombongan yang meru-
pakan penyakit jiwa yang paling berbahaya iuga mempunlai
penyebab-penyebab yang pada dasarnya kembali kepada

rasa congkak orang yang sombong dengan berbangga diri

terhadap sesamanya, atau kembali kepada rasa ingin
diistimewakan dari yang lainnya pada diri orang sombong,

merasa lebih tinggi dari mereka, ingin tidak tunduk kepada

siapa pun, merasa tidak membutuhkan mereka.

Sikap sombong seperti ini sebenarnya mengisyaratkan

bahwa!,r_ang yang sombong mer an€
pada dirinyE tetapi_.lidak-rnau mengakuinva dan tetap tidak

flketahuiqrang lain. Maka agar tidak terungkap kekurangan

yang ada pada dirinya itu, lalu ia berkonpensasi dengan

menyembunyikannya di balik kesombongannya itu, tidak

menutupinya dengan tawadhu', sikap lembut, dan cinta

kepada sesama manusia.
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GEJALA-GEJALA SOMBONG
DAN PENGARUHI\IYA

Sikap sombong mempunyai tanda-tanda dan penga-
ruh nyata pada diri pelakunya dan yang paling buruk adalah:

l. Menolak untuk taat pada Allah dan menyembah-Nya.
Al-Qur'an telah menegaskan dengan melukiskan bahwa
jenis manusia yang sombong ini tidak mungkin dapat
masuk sorga seperti onta tidak mungkin dapat masuk ke
dalam lubang jarum, dalam firman-Nya:

'& #t +L b;turr 
',ir, 6k ;;rt'"it

. o l" .a o ttp;r U * i;tr i;.U yl ,-r-ir Lrri

{r r -t . :r-or;)t} .t$pJl

o o ti
t-f r<'

G)-*'
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" Sesungguhnya orang-orang y ang me ndustahan ayat-

ayat Kami dan menyombongkon diri terhodapnya,

sekali-hali tidok ahan dibuhakan bogi mereha pintu-
pintu langit (doo dan amal mereka tidoh diterimo) dan
mereha tidok pula masuh sorga, hinggo unta masuk
ke lobang jorum. Demihianlah Kami memberi pem'
balasan kepada orang-orang ltang berbuat heiahoton.

Mereka mempunyai tihar tidur dari api neraho dan di
atos mereka ada selimut api neraka. Demikianlah
Kami memberi balasan kepoda orang-orang yong

dzalim." (Al-A'raf: 40-41).

Jenis kesombongan seperti ini tampak ielas di tengah

kehidupan amaliah kita pada saat seorang hamba di-

minta untuk mengikuti tata aturan Allah dan Rasul-Nya

dalam menolak hukum tertentu, lalu ia mengambilialan
yang dilarang dan tidak menurutiperintah Islam.

Hadits berikut kiranya dapat menjelaskan sebagai contoh
halini:

Muslim meriwayatkan dari Salamah bin 'Amr bin Al-

Akwa' Radhiyallahu Anhu bahwa seorang lelaki makan
di hadapan Rasulullah Shollallahu Aloihi tt;o Sallom de'
ngan tangan kirinya, lalu Rasulullah Shallotlahu Alaihi wa
Sallom menegurnya dengan bersabda: "Makanlah de-

ngan tangan kananmu." Ia meniawab: "Aku tidak bisa

makan dengan tangan kanan!" Rasulullah dengan murka
mengatakan: "Pasti bisa! Kesombonganlah yang menga-

takan tidak bisa!" Lalu ia pun makan dengan tangan

kanannya.
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2.

Kesombongan seperti ini sering terjadi di kalangan
masyarakat ketika mereka menolak untuk meneladani
ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Memalingkan muka dari manusia, yaitu memiringkan
muka atau memalingkan leher atau kepala dengan
tingkah sinisme, angkuh, atau bersikap pura-pura tidak
tahu, atau memandang rendah terhadap orang lain. Allah
telah menegaskan larangan terhadap sikap seperti ini
dalam firman-Nya:

"Dan janganlah kamu memalinghan muhamu dari
manusia kareno sombong dan janganlah kamu ber-
jalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya
Allah tidak menyuhai orang-orang yang sombong tagi
membanggahan diri." (Luqman: I8).

Berjalan dengan angkuh dan congkak di muka bumi.
Sebagaimana telah ditegaskan pada ayat di atas, Allah
juga menegaskan larangan-Nya itu dalam firman-Nya
yang lain:

"Den kemu janganlah berjolan di muka bumi ini de-
ngan sombong, kareno sesungguhnya hamu sehali-
kali tidah dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu
tidok ahon sampai setinggi gunung." (Al-lsra': 37).

Sementara orang-orang mukmin dilukiskan sebagai
hamba-hamba Allah yang Maharahman yang berjalan di
muka bumi dengan sahaja dan rendah hati.

Yang dimaksud dengan berjalan di muka bumi ini tidak
saja terbatas pada berjalan dengan kedua kaki melainkan

3.
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juga termasuk berjalan dengan semua jenis sarana ang-

kutan. Pada ayat tersebut, Al-Qur'an mengaiak bicara

kepada pengemudi mobil, pengemudi sepeda motor, pi-

lot, nakoda dan siapa saja: Bersahajalah hai orang yang

sombong dan berialan cepat. Meskipun kamu mempu-

nyai kekuatan sebesar apa pun, bumiyang ini lebih kuat

daripada kamu, sebab seandainya kamu menantangnya,

bumi ini dapat menghancurluluhkan wuiud ragamu yang

lemah itu; meskipun kamu dapat berjalan dengan

langkah kecepatan setinggi apa pun, kamu tidak akan

dapat mencapai ketinggian gunung. Oleh karena itu
sadarlah jika kamu kagum pada diri kamu sendiri dan

rendahkan dirimu di n Allah menciptakan

t< -u
dan orang lain, jangan mene up

orang lain itu bahaya, iangan menyia-nyiakan

4.

karun oleh dan ikutilah perintah-

"Dan kamu dalam berialan don lu-

nahkanlah suQromu, sesungguhnya seburuk-buruk

suare iolah suara keledai." (Luqman: 19).

Memanjangkan pakaian dan menariknya diatas tanah. Ini

disebut isbal yang dilarang secara mutlak berdasarkan

hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dariAbu Hurairah

Radhiyatlahu Anhu, Rasulullah bersabda: "Kain yang me-

manjang ke bawah hingga melebihi mata kaki tempatnya

di neraka."
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Jika lsbal ini untuk bersombong, congkak, dan berbangga
diri, maka pelakunya termasuk dalam golongan orang-
orang yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi
wa Sallam: "Barangsiapa menarik pakaiannya karena
sombong, Allah tidak akan memandangnya pada hari
kiamat." (Bukhari). Jika isbol tersebut tidak dimaksudkan
untuk sombong dan tidak untuk berbangga diri, maka
yang demikian berarti menyerupaiwanita dan memberi
peluang pakaiannya itu dapat terkena kotoran dan najis,
serta dapat pulamenjadi sebab timbulnya kesombongan
dan berbangga diri.

Secara umum hadits ini melarang isbat dan penampilhn
Muslim dengan modelrsbai tidak sejalan dengan sema-
ngat ajaran Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam
hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dariAbu
Hurairah, bahwa Rasullullah bersabda: "Ketika seseorang
berjalan dengan berbangga diri dalam pakaian gemerlap,
rambutnya berjambul dan angkuh jalannya, tiba-tiba
Allah membinasakannya ke dalam tanah dan ia terus
meronta-ronta hingga datangnya hari kiamat.,'

Menghina orang lain dan menertawakannya serta
mencela yaitu memberi isyarat dengan jari atau dengan
gerakan kepala atau wajah terhadap orang lain dengan
cara menghina dan merendahkan yang kadang-kadang
disertai dengan kata-kata rahasia dengan raut wajah yang
sinis. Allah telah melarang demikian dalam firman-Nya:

"Hai orang-orang yong beriman, janganlah suatu
kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena
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6.

boleh jadi yang diolok'olokkan lebih boik daripada

mereha yong mengolok-olokhon dan iangan pula

tuanit a- w a nit a me ngolo k-o lo khan w a nit a-w anit a lain

harena boleh iadi wanito-wanita yang diperolehkan

Iebih baik daripoda wanita yang mengoloh-olohhan

dan janganlah hamu mencelo dirimu sendiri dan ia-
nganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar

yang buruh. Seburuh-buruk panggilan ialah panggilan

yang buruh sesudah iman. Dan barangsiapa yang ti-

dak bertaubat, maha mereha itulah orang-orang yang

dzalim." (Al-Huiurat: 1 1).

Merasa rendah untuk duduk bersama orang-orang miskin

dan kaum lemah sertaenggan membaur dengan mereka.

Islam telah memerangi kecongkakan kelas sosial seperti

ini ketika sekelompok pemuka kaum musyrik Quraish

dan para bangsawan mereka menolak untuk duduk ber-

sama Rasulullah Shal/allahu Alaihi wa Sallam karena

adanya para budak dan kaum fakir miskin sedang duduk

bersamanya, sehingga para pemuka Quraish tersebut

meminta Rasulullah untuk mengusir mereka itu darima-
jlisnya atau memberi tempat khusus bagi mereka se-

belum mereka mau duduk bersamanya. Lalu Allah menu-

runkan firman-Nya:

';;:i j*l, )',# \'r
/ o tc t
o s4t-
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"Dan jangonlah kamu mengusir orong_orang yang
menyeru Tuhannya di pagi hari don di petang hori,
sedong mereka menghendaki heridhaan_Nya.,, (Al_
An'am:52).

Allah juga menyuruh Rasulullah Shallailahu Alaihi uta
Sallam untuk bersabar dan menahan diri bersama orang_
orang mukmin yang fakir dan lemah dalam firman_Nya:

"Den berseborlah homu bersama_soma dengan
orong-orang yang menyeru Tuhan mereka di pagi dan
senjo hari dengan menghorap keridhaan-Nya," (Al_
Kahfi: 28).

7. Seseorang merasa gembira apabila orang-orang berdiri
untuk menyambut dirinya, atau apabila diberi tempat
khusus oleh seseorang dalam majlis, kemudian ia merasa
senang menempati tempatnya itu. Apabila mereka tidak
berdiri menghormatinya atau tidak diberi tempat dibaris_
an depan, ia lalu marah karenanya dan bahkan bisa jadi
menyimpan rasa dendam terhadap sebagian hadirin.
Apalagi,jika status sosial atau kedudukan mereka lebih
rendah daripada dirinya. Gejala sombong seperti ini sa_
ngat tercela dalam Islam.
Rasulullah tidak mempunyai tempat khusus dalam majlis
yang dikenal di kalangan para sahabatnya. Sebab beliau
senantiasa duduk di mana ada tempat kosong ketika
beliau datang di majlis. Terkadang duduk di belakang
sebagian orang, lalu orang asing datang dan tidak menge-
tahui dimana Rasulullah duduk di antara para hadirin
yang ada, lalu bertanya dimana Nabi Muhammad?
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Rasulullah iuga tidak menyukai para sahabatnya berdiri

apabila beliau datang. Beliau bersabda: "Apabila kamu

melihatku janganlah kamu berdiri sepertiyang dilakukan

oleh orang-orang asing." Beliau iuga pernah bersabda:

"Barangsiapa yang senang jika orang-orang berdiri me-

nyambutnya, maka bersiaplah menempati neraka'" (Ah-

mad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi dari Muawiyah dengan

sanad shahih).

Rasulullah melarang seseorang meminta orang lain pin-

dah tempat duduknya dan orang lain duduk di tempat itu'

Sebaliknya, beliau memberi nasehat kepada mereka un-

tuk melapangkan majlis. Jika seseorang mempersilahkan

seorang lainnya untuk duduk didekatnya secara baik-

baik, maka sebaiknya ia menerima dengan senang hati

sebab yang demikian itu adalah kebaikan dan penghor-

matan antar sesama saudara seiman.

Tanda-tanda sombong lainnya yang bermacam-macam'

di antaranya: menganggap dirinya suci dan suka menon-

jolkandiri; menceritakan keadaan dirinya dengan bangga

dan berlebihan yang di antaranya adalah bangga dengan

keturunan atau silsilah, jabatan, harta kekayaan' Kesom-

bongan juga dapat dinyatakan dalam berlebihan dalam

berbicara dan tutur kata.

Menvomb onq kan i lmu dan ibadah bahayanyq;engslbe-

si?5n Tlinatnva bisa-sE ngal-larah dan dapat muncul

becara luas. Akan te
.fr6froEaatan antara indikasi-i i takabur dan

tawadhu' denqan hati nuraninva.
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segala sesuatu yang menjurus pada sikap tinggi hati dan
merendahkan dirinya kepada Allah dan menarik simpati
sesama manusia.
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AKIBAT SIKAP SOMBONG

Buah dari kesombonganyang tidak dapat dihindarkan

adalah balasan yang telah diianiikan oleh Allah di akherat

kelak, yaitu musuh nerakadan tidakdapatmeniadi penghuni

sorga. Orang-orang yang sombong diinjak-iniak di akherat

ketika kerumunan manusia berlari-lari tanpa arah seperti biii

yang diPutar di atas tempayan'

Allah berfirman:

ul,'by

{r. 'dl}r} .r;\;
"Setsungguhnyo orang-orang yang menyombongkan

diri dari menyembahhu ohan masuk neraka Johanam

dalom heodaon hina dina'" (Al-Mukmin: 60)'

Dalam Shahih Muslim, dariAbdullah bin Mas'ud bah-

wa Rasulull ahshaltoltohu Alaihi wo sollom bersabda: "Tidak

masuk sorga orang yang dalam hatinya terdapat seberat

dzarah kesombongan'" Lalu seorang lelaki bertanya: "Bagai-
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mana jika seseorang di antara kami menyukaibajunya baik
dan alas kakinya juga baik?" Rasulullah menjawab: "Sesung-
guhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Kesom-
bongan menghalangi kebenaran dan merendahkan sesama
manusia."

Jadi, Rasulullah menjelaskan bahwa sorga diharam-
kan kepada orang yang dalam hatinya ada rasa sombong
meskipun hanya sebesar biji sawi dan penampilan yang baik
dan modelyang indah bukanlah satu kesombongan.

Lo-n \A 
',v- 

n6o9eUa6.

4' h^ravl

Auwvl SeQ"fu a,leveet?hn

eW Vo',"4 (ita. [<5aKan

hta,,1 tl,yiha. ta.u

epa, Vary Lerunta1 rtr
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OBAT PEI\IYAKIT SOMBONG

Terapiyang pertama untuk penyakit sombong adalah

dengan menyadarkan diri bahwa asal manusia adalah dicip-

takan dari nutfah yang hina lalu kembali menjadi Uanlkai
ketika telah mati. Masa antara setelah awal penciptaannya

hingga perjalanan akhirnya itulah iasad dengan segala kele-

mahannya yang dibawakemana pun iapergi selagi hidup di

dunia ini. Patutkah untuk dibanggakan isi perut dengan,

segala yang tidak menarik untuk dilihat,dengan mata atau

diindrai'dengan indra yang lainnya? V
Siiiap rendah hati (tawadhu') dapat meniadipenawar

penyakit sombong di samping dengan pe;ilaku lemah lembut
i
t@usia, maka sedikit demi sedikit harus

dibiasakan agar lama:kelamaan menjadi tabiat baginya'

Tanda-tanda tawadhu' dapat diketengahkan di sini

untuk dapat dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan:

1. Salah satu sifat panutan setiap Muslim, NabiMuhammad
Shalla I Ia hu Ala ihi u a S a ll a m adalahbahwa beliau sendiri
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3.

memberi makan untanya dan mengikatnya, menyapu
lantai rumahnya, memerah susu kambing dengan tangan
beliau sendiri, menambal terompahnya, menyulam baju
dan pakaiannya yang sobek, makan bersama pem-
bantunya, menggantikan tugas-tugas pembantunya apa-
bila sedang capai, berbelanja di pasar dan beliau sendiri
yang membawa pulang ke rumah, menjabat tangan orang
kaya dan yang miskin juga yang tua dan yang muda, serta
memberi salam terlebih dulu kepada siapa saja yang
beliau temui.

Suatu saat seorang lelaki masuk kediaman Rasulullah
dengan gemetar karena wibawa beliau membuat ia
ketakutan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi u,ta Sollam
bersabda: "Tenanglah, jangan takut. Aku bukan seorang
raja, dan bukan pula seorang perempuan yang dulu ma-
kan daging kering di kota Makkah."

Pada perang Badar, Rasulullah naik seekor onta bergan-
tian dengan dua orang sahabatnya seperti anggota pa-
sukan lainnya. Ketika kedua sahabat itu mempersilahkan
Rasulullah Sft allallahu Alaihi wa Sallam untuk naik di atas
punggung onta itu, beliau bersabda: 'Anda berdua tidak
lebih kuat berjalan daripada aku dan aku tidak lebih
membutuhkan daripada kalian berdua."

Amirul-Mukminin Umar bin Khaththab Radhiyallahu
Anfta suatu hari pernah dijumpai oleh sebagian sahabat
sedang membawa air dalam sebuah tempat pembawa air
yang dibuat dari kulit (qurbah) di atas pundaknya, Ialu
mereka malu dan segan serta dengan heran berkata:

4.
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"WahaiAmirul Mukminin, tidak sepatutnya anda menger-
jakan itu." Umar bin Khaththab pun menjawab, "Ketika
para utusan dari berbagaiwilayah datang kepadaku de-
ngan taat dan patuh, lalu rasa bangga masuk ke dalam
jiwaku dan aku ingin menghancurkan perasaan bangga
itu."

Suatu hari Umar bin Khaththab dan pelayannya naik
kendaraan seekor binatang ketika pergi ke Palestina un-
tuk menerima penyerahan wilayah itu dari tangan bangsa
Romawi. Ketika giliran Umar bin Khaththab yang berjalan
dan pelayannya yang naik, temyata mereka tiba di kota
Yerussalem sebelum giliran itu jatuh pada diri Umar pada-
hal kehadirannya beserta rombongannya itu disambut
oleh para pendeta dan pembesar Romawi. Dengan sen-
dirinya, pelayannya enggan untuk tetap naik kendaraan-
nya. Akan tetapi Umar tetap pada kesepakatan yang
dibuat antara dirinya dan pelayannya itu. Akhirnya Umar
bin Khaththab memasuki gerbang kota dengan menun-
tun onta yang dinaiki oleh pelayannya. Peristiwa ini
ternyata tidak membuat bangsa Romawi memandang
Umar rendah, sebaliknya justru bertambah hormat dan
memandang tinggi terhadapnya.

Ketika orang-orang Quraisy berbangga diri di hadapan
SalmanAl-Farisi, ia hanya menjawab dengan tenan!:'Aku
hanyalah makhluk diciptakan dari segumpaldarah kotor
(nuthfah) lalu kembali menjadi bangkai busuk, setelah itu
datanglah hari timbangan amal manusia (mizan). Jika
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timbangan amalbaikku berat, maka aku adalah manusia
yang mulia, tetapi jika ringan, aku hina!"

Se-layaknya bagi setiap Mu r
manusia. Se-

paliknya, tidak patut untut<-bersikap s ornboi e ;A;iidal
,

un@ah bAhwa ntlmat Alla!_yalrgn" ir

l) Lihat, Irsyadat 'ala Ath-Thariq, Idoratu asy-Syu'un Ad-Diniyyah bil
Amnil 'Am, hal: 39-53.
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BAIT.BAIT SYAIR
TENTANG SIKAP SOMBONG

Jika anda ingin membangun
sebuah gedung kokoh nan anggun
maka di sana ada keharusan
meletakkan fondasi kokoh tak tergoyahkan
Sebab gedung adalah rangkaian sempurna
dan berdiri di atas fondasi kokohnya
Fondasi itu mencengkeram dalam tanah
dan me4entukan meski berada di bawah.

Bertawadhu'lah kepada Pemberi rahmat

agar derajat anda dapat terangkat

Seorang hamba tidak akan merugi

bilamana kepada-Nya ia berendah hati
Merendahlah agar anda menjadi bintang,
berkilau mengagumkan bagi yang memandang,
pada permukaan air di bumi
padahal ia berada di langit yang tinggi.
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Janganlah seperti awan

terbang meninggi sendirian

ke langit tanpa arah

tetapi sebenarnya ia rendah

Hindarkan diri anda selalu

dari takabur dan hawa nafsu

sebab keduanya bagi anda

sumber segala petaka

Bagianda keduanya menutup rapat

setiap jalan menuju ke akherat

Sebab keduanya ada dalam hatimanusia
di sana bersemayam dan mengusiknya
Anda lihat, satu kali,
hawa nafsu menggiringnya pergi
kesombongan pun menyusul kemudian

keduanya bersatu untuk menyesatkan

Demi Tuhan, semua penghuni neraka,

karena keduanya, mereka di sana

Jika anda tetap menyangkal

bertanyalah pada mereka yang sedang menyesal

DemiTuhan, jika dirimu lepas

dari takabur dan nafsu ganas

semua orang yang anda lihat

akan datang memberiucapan selamat
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Wahai penampil takabur

yang terhadap diri sendiri tergiur

lihatlah hakekat unsur anda

busuk, itulah kesudahan anda

Jika manusia mau berpikir

tentang isi perutnya yang berbau anyir

tentu yang muda tidak jadi congkak

yang tua pun tidak jadi berlagak.

Patutkah anak Adam berbangga diri?

dengan kepalanya ia menuntut dihormati

padahal di sana banyak kotoran

yang tidak dapat dipisahkan;

hidung yang berlendir,

isi telinga yang membuat orang menyingkir,

mata kotor yang tidak patut membelalak

dan mulut yang berdahak.
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